
Jaarverslag Vredesbeweging Pais over 2016

Bestuur
Het bestuur kwam in 2016 in totaal 5x bij elkaar in Amsterdam, waarbij de bestuursvergadering in 
de helft van de gevallen werd gecombineerd met een bijeenkomst van de werkgroep 
Vredesvraagstukken. We hebben daar aandacht besteed aan de situatie in Syrië en geschaafd aan 
ons standpunt rond politiegeweld. Dat laatste kunt u terugvinden op onze website: 
www.vredesbeweging.nl
Anne Koning (secretaris), Benno Houweling (redactielid van Vredesmagazine) en Trudie Rigter 
(voornaamste taak het onderhouden van contacten met andere vredesorganisaties en 
vredeseducatie) traden in 2016 toe tot het bestuur, dat voorts bestaat uit Fred Valkenburg 
(voorzitter), Chris Geerse (penningmeester), Frank Feiner (internationaal secretaris) en Geart 
Bosma (vredesonderwijs en anti militarisme). Wiebren Stienstra vervult een algemene functie, 
springt in, daar waar nodig is. Ivana Ivakic, een beoogd bestuurslid, heeft een aantal keren 
meegedraaid. De intentie is dat zij de taken van Frank in de toekomst overneemt.

War Resisters International
Vredesbeweging Pais (vertegenwoordigd door Frank Feiner als lid van de WRI Council) is de 
Nederlandse sectie van War Resisters International (WRI), een wereldwijd netwerk van 
pacifistische en anti-militaristische organisaties. De WRI en haar voornaamste werkterreinen en 
acties, zo ook van enkele geaffilieerde internationale organisaties, werden uitvoering beschreven in 
een Amok-katern in Vredesmagazine. 
Ook in 2016 was Frank weer erg actief in WRI-verband, zowel via het bijwonen van bijeenkomsten 
als het deelnemen aan webinars.
Onze jaarlijkse inzameling voor de WRI bracht dit jaar €1.612 (vorig jaar €1.662) op.

Supportteam dienstweigeraar
In november meldde zich via de WRI een Zuid Koreaanse dienstweigeraar bij Pais met het verzoek 
hem te ondersteunen bij zijn asielaanvraag. Met grote voortvarendheid slaagde Frank Feiner er in 
een supportgroep met daarin o.m. diverse vroegere dienstweigeraars van de grond te tillen om de 
man zowel juridisch als sociaal te steunen. In 2017 is de groep nog steeds erg actief bij de 
begeleiding. In Vredesmagazine (2017, nr. 2) is een uitgebreid interview met de dienstweigeraar te 
lezen.
De bedoeling is dat de supportgroep een permanente status krijgt die vervolgde dienstweigeraars 
in landen met een repressief bewind allerlei vormen van ondersteuning gaat bieden.

Vredeseducatie
Pais heeft een lange traditie om aandacht te besteden aan vredeseducatie. De laatste jaren was 
dat wat minder geworden doch in 2016 is een eerste poging gedaan om een landelijke dag te 
organiseren voor mensen die vredeseducatie geven. Het doel was tweeledig: het elkaar informeren 
over de verschillende werkwijzen en het vormen van intervisiegroepjes waarin steun en verdieping 
plaats kan vinden. Door omstandigheden is deze bijeenkomst uitgesteld met de bedoeling deze in 
het najaar van 2017 te organiseren samen met leden van Eirene.

Samenwerking binnen de vredesbeweging
Voor Pais is een belangrijk doel de samenwerking binnen de vredesbeweging te bevorderen. Nadat 
we in 2015 de eerste verkennende besprekingen met Eirene en Kerk en Vrede hadden gevoerd zijn 
de contacten in 2016 met Eirene geconcretiseerd middels een aantal gezamenlijke bijeenkomsten 
en (vanaf 2017) het deelnemen aan elkaars projecten. Op het moment dat de samenwerking 
stabiel is zullen andere clubs worden uitgenodigd te integreren in de projecten en/of projecten in te 
brengen zonder dat er sprake zal zijn van het vormen van één organisatie met een overkoepelende 
naam. Dat de behoefte aan samen werken op diverse terreinen groot is bewijst de jaarlijkse 
Ontmoetingsdag -een initiatief van Pais- waarin dit punt voortdurend aan de orde komt

Verder wordt goed samengewerkt binnen het Museum voor Vrede en Geweldloosheid, VredesMedia 
en Stichting Huis van Erasmus.
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Achterban
Het ledental van de vereniging bedroeg begin 2017 105 tegen 110 begin 2016. Er werden 4 (vorig 
jaar 5) nieuwe leden genoteerd. 9 (vorig jaar 6) lidmaatschappen werden beëindigd, veelal wegens 
overlijden of ouderdom. Helaas zet de dalende trend van het ledental zich dus voort.
Het aantal belangstellenden in de vereniging bedroeg begin 2017 5 net zoveel als in 2016. Er werd 
1 (vorig jaar geen) nieuwe belangstellende genoteerd. Er werd 1 (vorig jaar geen) belangstelling 
beëindigd. Belangstellenden worden behandeld als leden maar hebben de beginselen van Pais niet 
onderschreven en hebben daarom ook geen stemrecht in de ledenvergadering. Naast de leden 
waren er 171 (begin 2016: 180) abonnees op VredesMagazine via Pais. Velen zijn niet alleen 
abonnee maar ook donateur, ze betalen meer dan het abonnementsgeld. Aangezien nieuwe 
abonnees doorgaans hun abonnement rechtstreeks bij VredesMedia afsluiten komen er bij Pais 
nauwelijks nieuwe abonnees bij. In 2016 was dit er 1 (2015: geen), zodat 10 (2015: 16) mensen 
hun abonnement beëindigden. Ook hier veelal wegens overlijden of ouderdom.
Tenslotte zijn er ook nog 9 (begin 2015: 11) donateurs zonder abonnement. Er kwamen er geen bij 
en 2 (vorig jaar 1) haakten af.
In totaal telt onze geregistreerde achterban dus 290 (begin 2016: 306) personen. Rekenen we de 
rechtstreekse abonnees op VredesMagazine er ook bij dan komen we op 376 (begin 2016: 392).

VredesMedia
Pais neemt deel in de vereniging VredesMedia. De leden van VredesMedia zijn: HVB, HVP, Pais, VD 
AMOK, Stop de Wapenwedloop en Wilpf. Alle 6 organisaties nemen deel in de uitgave van 
VredesMagazine en HVP, Pais en VD AMOK ook in VredesInternet. Pais is penningmeester van 
VredesMedia. Redacteur van VredesMagazine benoemd door Pais is Benno Houweling met als 
plaatsvervanger Hans Feddema. Chris Geerse vertegenwoordigde Pais in de ledenvergadering en 
het bestuur van VredesMedia.
De gedrukte oplage van Vredesmagazine steeg van 1405 tot 1420, maar dat kwam door toename 
van de gratis verspreiding. De betaalde oplage daalde van 1128 tot 1104, als gevolg van de bij alle 
aangesloten organisaties dalende aantallen leden, donateurs en abonnees.
Nadere gegevens zijn te vinden in het jaarverslag van VredesMedia.

Werkgroep TV-geweld
De Werkgroep was ook in 2016 slapende.
De website van TV-geweld bleef in de lucht echter zonder nieuwe toevoegingen. Ze trok minder 
belangstelling dan vorig jaar maar blijft een belangrijke informatiebron. Zie voor de cijfers de als 
bijlage bijgevoegde statistiek.
Het thema (in ruime zin) blijft actueel, zo blijkt telkens weer tijdens de landelijke ontmoetingsdag, 
doch dat heeft nog niet geresulteerd in een nieuwe trekker van de werkgroep.

Internet
Voor de analyse van het bezoek aan de websites werd een nieuw analyseprogramma in gebruik 
genomen. In tegenstelling tot het oude kan dit programma redelijk goed onderscheid maken 
tussen menselijk bezoek en bezoek door robots. Die laatste verzamelen automatisch gegevens 
voor o.a. zoekmachines. Het totale bezoek aan de website van Pais (vredesbeweging.nl) van bijna 
668.000 naar 751.607 bezochte pagina's. Daarvan bleek echter 86% afkomstig van robots. De 
overige cijfers van alle websites waar Vredesbeweging Pais direct of indirect (mede)-
verantwoordelijk voor is en die alleen betrekking hebben op menselijk bezoek zijn in een apart 
overzicht opgenomen en beschikbaar via het secretariaat.

Het bezoek aan vredesbeweging.nl nam wat af. Dit is het gevolg van de overheveling van steeds 
meer delen van het populaire VredesNieuws naar vredessite.nl. In 2017 zal, naar verwachting, de 
overheveling worden voltooid. Daarna kan een begin worden gemaakt met de renovatie van de 
site, die vooral technisch en qua uitstraling nogal verouderd is.

Pais is sedert half 2015 met @Vredesbeweging ook zeer actief op Twitter. Dat hebben we te 
danken aan Frank Feiner die samen met Ivana Ivakic en sedert kort ook Egbert Wever in het 
verslagjaar voor ca. 20.000 (re-)tweets zorgde. Het aantal volgers steeg van 200 tot 331.

VredesInternet, dat VredesNieuws en De Vredessite omvat is een project van VredesMedia maar 
wordt grotendeels vanuit Pais gerund. Er is een apart jaarverslag van.
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Kascontrolecommissie
Ondergetekenden, Harry Schram en Willem van Leenhoff, hebben op 5 mei 2017 de boekhouding 
van Vredesbeweging Pais steekproefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden. Wij adviseren de 
Ledenvergadering om het financiële gedeelte van het Jaarverslag 2016 conform vast te stellen.

Toelichting op het Financieel Overzicht Pais 2016 (zie laatste twee pagina’s)

Algemeen
Dit jaar toont, zoals verwacht, een batig saldo. Dit saldo, €1.598 (vorig jaar €1.650), werd volgens 
de geldende regels toegevoegd aan de reserves en het eigen vermogen. Deze stegen hierdoor tot 
tezamen €81.827. Het begrote batig saldo was lager dan de uitkomst voornamelijk door een 
meevallende contributieopbrengst. Voor 2017 wordt een nadelig saldo van €273 verwacht. Dit 
wordt natuurlijk alleen gerealiseerd als het ingecalculeerde actiever worden van Pais doorgezet 
wordt.

Toelichtingen per post
ad 21. De bestuurskosten fluctueren als gevolg van de wisselende activiteit van bestuursleden en 
het al dan niet declareren van hun kosten. In deze post is ook de vrijwilligersvergoeding begrepen 
van de medewerkster van het verenigingskantoor.
ad 22. Betreft uitsluitend onze bijdrage als partner van One World.
ad 23. De uitgaven hebben betrekking op de deelname van Ivana aan het IPB-congres in Berlijn. 
Voor 2017 is rekening gehouden met deelname van Ivana en Frank aan WRI-bijeenkomsten.
ad 24. Ondanks het slapende karakter van de Werkgroep TV-geweld gingen de uitgaven voor de 
website door.
ad 25. Hieronder valt o.a. het vervaardigen en verzenden van folders.
ad 26. Voor 2017 betreft dit uitgaven voor de dag over vredeseducatie en een andere 
bijeenkomst, wellicht gericht op de werving van jongere leden.
ad 27 en 33: De verkoop van gebroken geweertjes bleef ook dit jaar hoger dan normaal.
ad 30. De contributie-opbrengst was hoger dan begroot door blijvend vrijgevige leden. In de 
begroting 2017 is rekening gehouden met het dalende ledental.
ad 31. De opbrengst aan rente is sterk gedaald door de dalende rentestand en zal naar 
verwachting nog verder dalen.
ad 32. Er kwamen voor de Werkgroep TV-geweld geen giften meer binnen.
ad 40 en 45. De kosten en baten dalen door een geringer aantal abonnees.
ad 60 en 66. Uit het Prins van Wijkfonds werden dit jaar geen bijdragen gegeven. Wel werd, zoals 
gebruikelijk, het nadelig saldo van VredesMagazine ten laste van dit fonds gebracht.
ad 65. Betreft donaties door abonnees op VredesMagazine.
ad 80 en 81. Ons kantoor in Delft wordt gedeeld met het Museum voor Vrede en Geweldloosheid 
en VredesMedia. De kantoorbenodigdheden worden ingekocht door Pais en doorberekend aan alle 
gebruikers. In post 81 is dus ook de doorberekening aan Pais zelf begrepen. Het nadelig saldo 
groot €55 is ten laste van de inkoopreserve gebracht. Die is thans zover gedaald dat verhoging van 
de doorberekeningsprijzen gerechtvaardigd is en in 2017 doorgevoerd zal worden.
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FINANCIEEL OVERZICHT VREDESBEWEGING PAIS 2016

Balans
bezittingen 1-01-16 31-12-16 mutatie

1 voorraad goederen 2.491 4.894 2.404
2 kortlopende vorderingen 1.493 468 -1.025
3 liquide middelen 79.155 78.319 -836

83.139 83.681 542

schulden
5 eigen vermogen 42.301 43.489 1.188
6 Prins van Wijkfonds 37.587 38.052 465
8 inkoopreserve 340 285 -55
9 kortlopende schulden 2.910 1.854 -1.056

83.139 83.681 542

vermogen + reserves e.d. 80.229 81.827 1.598

Alle resultaten tezamen uitkomst begroting uitkomst begroting
2015 2016 2016 2017

15 vereniging 584 460 1.188 -645
16 Prins van Wijkfonds 1.099 485 465 372
18 gezamenlijke inkoop -33 -55

resultaat 1.650 945 1.598 -273

Resultaat vereniging
uitkomst begroting uitkomst begroting

lasten 2015 2016 2016 2017
20 ledenabonnementen 1.143 1.110 1.108 1.070
21 bestuurskosten 694 550 756 800
22 deelname in organisaties 196 230 270 275
23 internationale contacten 865 600 483 800
24 werkgroep TV-geweld 83 100 83 100
25 propaganda 39 50 17 50
26 evenementen 0 200 0 600
27 inkoop uitgeverij 622 300 512 400
28 overige lasten 105 100 0 100

totaal lasten 3.747 3.240 3.229 4.195
baten

30 contributie 3.009 2.900 3.371 3.000
31 rente 736 500 401 150
32 werkgroep TV-geweld 0 0
33 verkoop uitgeverij 584 300 643 400
34 overige baten 2 1

totaal baten 4.331 3.700 4.416 3.550
resultaat 584 460 1.188 -645



Resultaat VredesMagazine
uitkomst begroting uitkomst begroting

lasten 2015 2016 2016 2017
40 inkoop abonnementen 2.850 2.782 2.727 2.632
41 propaganda/website 60 60 80 70
42 overige kosten 495 600 770 600

totaal lasten 3.406 3.442 3.578 3.302
baten

45 abonnementsgelden 3.015 2.827 2.854 2.674
46 overige baten 0 0

totaal baten 3.015 2.827 2.854 2.674
resultaat naar PvW-fonds -390 -615 -724 -628

Resultaat Prins van Wijkfonds
uitkomst begroting uitkomst begroting

lasten 2015 2016 2016 2017
60 uitkeringen 0 200 0 200

baten
65 ontvangen giften 1.489 1.300 1.189 1.200
66 batig saldo VredesMagazine -390 -615 -724 -628

resultaat 1.099 485 465 372

Gezamenlijke inkoop kantoorbenodigdheden
uitkomst begroting uitkomst begroting

2015 2016 2016 2017
80 inkoop en onkosten 1.205 1.200 967 1.000
81 verkoop 1.172 1.200 912 1.000

resultaat -33 0 -55 0


